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 [كتاب اجلنائز]

   -ة حماور:ستإن كتاب اجلائز سوف نتدارسه يف 

أحكااااام امل تغااااا تتساااايك املياااامحل ،اااام تكفينااااه ،اااام محلااااهل ،اااام ال اااا ة عليااااهل 

 وأخرًيا الدفن.

فتكلمناااا يف الااادرس الساااابق عاااىل حماااورين ا،ناااني  اااا حماااور أحكاااام امل تغااا 

لااذي هااو تكفااني باادأ بااامل ور ال الاا  ا -رمحااه اهلل–وغسااك املياامحل وامل اان  هنااا 

املياامحل وبينااا كيفيااة التسااك يف املياامحل فاالًذا انت ااس التاسااك ماان تتساايك املياامحل ي اادأ 

 بعدها م ارشة بتكفينه.

ل فلذا أردنا أن نتكلم عن الكفنل سن دأ ونتكلم أوًًل امل ور ال ال : الكفن

 ل ،م يف صفة التكفنيل ،م يف ما يست ب فيه.حكم التكفنيعىل 

عىل أنه واجب تكفاني امليامحل وهاذا باعمجاا ل  مح األمةأمجعأما الكفنل فقد 

 وما ، مح من الدليك العقيل. ومستند اعمجا  سنة الن ي 

م  فقاااد ، ااامح مااان قاااو  الن اااي  أماااا مااان السااانة ومااان فعلاااه ومااان تقريااار ل إلااازا

وقااد كفاان  -ريض اهلل عن ااا-ابنتااه  ااا توفياامح  الناااس بااالكفنل فقااد كفاان الن ااي 

 محزة. وقد كفن الن ي  م عب بن عمريل الن ي 

جاااان هناااا ب ااادي   -رمحاااه اهلل–وتاااواردأل األحاديااا  يف ذلااا ل وامل ااان  

ُكفاان يف ، ،ااة  عائشااةل وهااو متفااق عليااهل أخرجااه ال ،اااري ومساالمل أن الن ااي 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                     (                 44رشح عمدة الفقه )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 سجيل فقط(لإلستفادة من الت لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

3 

ولية لاااايه في ااااا قماااايث وًل علمااااةا ف  اااامح بالساااانة وباعمجااااا   سااااأثااااواب بااااي  

 وجوب التكفني.

واجب عىل املسالم أن يساع عورتاهل حالاة كوناه فلنه  ا كان  أما من املعقو 

حًيااااال فُيلااااازم بساااااع عااااورة امليااااامح املسااااالم إذا كاااااان ميًتااااال ألن حرماااااة املسااااالم حاااااي 

 ك رمته ميًتال ًل فرق يف ذل ل هذا بل خيث الكفن.

 واتفق الفق ان ومل خيال  يف ذل  أحد عىل أن الكفن واجب.

مليااامح يف قااال ل والاااذي ل الكفااان هاااو الل ااااس الاااذي يل ساااه اصااافة الكفااانأماااا 

 يلقس اهلل به يوم القيامة وخيرج به من قل .

ن وفيه صفة فضك. -:الكفن عىل قسمني  فيه صفة إجزا

نإمااااااا  وهااااااي أن ُيسااااااع العااااااورةل أقااااااك  ن  ااااااز  يف الكفاااااانل  صاااااافة اعجاااااازا

وخاصاااااة يف وقااااامح الغاااااورة هاااااو أن ُتساااااع عاااااورة امليااااامحل وهاااااذا الاااااذي ، ااااامح يف 

باااا ن  باااان عمااااري  ااااا استشاااا د وقااااد أماااار الن ااااي بالنساااا ة مل ااااعب  "ال اااا ي ني"

: يكفنو ل فل وجدوا له إًل خرقة إذا ُغطي هباا رأساه بادأل رجا  ل فقاا  الن اي 

 .«غطوا الرأسل وأما الرج ن فاجعلو  علي ل إذخر»

ن يف الكفااان أن ُتساااع باااه العاااورةل  فاساااتد  الفق اااان هباااذا عاااىل أن أقاااك اعجااازا

ن بالنس ة للرجك أو بالنس   ة للمرأة.سوا

واألكماااك والسااانةل فقاااد ذكااار  امل ااان  هناااا  أماااا الشاااق ال اااافل وهاااو الفضاااك

وبدأ به فالسنة يف التكفني أما رجً  وأما امرأةل فلن كان الرجاك فالسانة أن يادرج 
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يف ، ،ااة  )أخاارج الن ااي : -ريض اهلل عن ااا-يف ، ،ااة أثااوابل كاال قالاامح عائشااة 

 .أثواب ليه في ن قميث وًل علمة(

والساااانن أن  ينااااب  ااااا  "ال اااا ي ني"فقااااد جااااان كاااال يف  بالنساااا ة للماااارأة أمااااا

ُكفناامحل ُكفناامح يف هااه وهااذا الااذي عليااه مجاااهري أهااك العلاام عااىل أن املاارأة ُتكفاان 

 يف هسة أثواب.

إذا جئنا إىل الشق األو  وهو الفضك عىل أن امليمحل ُيادرج يف ، ،اة أثاوابل 

يناااا كيااا  يكاااون التساااكل جئناااا إىل  اااا ف ااالنا يف الااادرس ا اااايض صااافة التساااك وب

 التكفني.

ال ااااوب هااااو  - ااااا قلنااااا يف ، ،ااااة أثااااواب-: ُي ساااا  يقااااو  الفق ااااان يف التكفااااني

ع اارة عاان قطعاة قاالسل ُت سا  األوىل وتكااون أكاالل ،ام توىااع فوق اا أخاار ل ،اام 

 توىع فوق ا ،ال ة.

وُيوىع بني الا     ن مان كاافورل واألفضاك واألحسان أن ُ مار وُي ،ار 

 كفن.ال

عاىل ه ار ل ،ام ُيلا  الشاق األم ال ،ام  س،م ُيوىع امليامح فاوق ذلا  مساتلقً 

ُيلاا  الشااق األمماان ماان ال ااوب األو ل ،اام ُيلاا  الشااق األم اا ماان ال ااوب ال ااافل 

،اام الشاااق األمماانل ،ااام الشااق ال الااا  األم اا ،ااام الشااق األممااان فتكااون   قاااة عاااىل 

   قة.
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م ا  ألن امليامح هكاذا إذا كانامح إذا س لنا اآلن سؤا :  اذا بدأنا بالشاق األ

 الط قة األوىلل فيوىع فُتل  هكذال ن دأ باليسار ًل ن دأ باليمنيل  اذا 

يف األصك أن ن دأ باليسارل ألن امليمح إذا ُوىع يف القلل ُيضاع عاىل أي  اق 

عااىل األمماانل فاالذا وىااع عااىل الشااق األمماان بااذا كنااا باادأنا باليسااار حتااس ينسااد  

اليمني أو عااىل اليسااارل فسااوف تساق  اليسااار و كاان ينكشاا  اليمانيل لااو باادأأل با

 يف القلل فل ذا ُي دأ بالشق األم .

إذا ُلاا  عااىل  ااقيه األمماان واألم اال يقااو  الفق ااان: ُ عااك ماان الطااو ل ألن 

اخلرقاااة تكاااون أ اااو  مااان ج اااة الااارجلني ومااان ج اااة الااارأسل فتكاااون ماااا كاااان مااان 

وهااااذا الااااذي جااااان يف حاااادي  ج ااااة الاااارأس أ ااااو   ااااا كااااان ماااان ج ااااة القاااادمنيل 

اجعلاااوا األ اااو  عاااىل رأساااهل وأماااا ال قياااة فيوىاااع »قاااا :  م اااعبل فااالن الن اااي 

 .«عليه إذخر

،م ُيل  ما كان عىل الرأسا ويقلب عاىل الوجاهل وماا كاان عاىل القادمني يارد 

 عىل الساقني.

التاااي علي اااا كاااك الفق اااانل إًل ق اااك أن ُي ااا  املتساااك يف  هاااذ  كيفياااة التكفاااني

ًلبااااد أن ي خااااذ قطنًااااال ويوىااااع يف شااااارج املياااامحل قطاااان  شااااو  بطياااابل التكفااااني 

ويضعه خاصة يف شارجه كالعينني واألنا ل والادبر وخاصاة فت اة الادبر يشادها 

 بقوةل كي ي من أًل خيرج منه  ن.
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وكاااي ًل يتلاااو  الكفااان باااذل ل ،ااام يتعاهاااد متابناااه ومواىاااع السااا ود مناااهل 

متساا ا النااار سااوان يف القاال أو يف غااري  ًل»: في، اا ا بالطياابا ألاااا قااا  الن ااي 

 ا وهذا بل خيث موا ن الس ود.«القل

نااهل ،اام إذا كاناامح املسااافة التااي ُينقااك إلي ااا بعياادةل يناادب فكفيفعااك ذلاا  ،اام ي

أنااااه يشااااد مكااااان الاااارأس ومكااااان الاااارجلني ب،ااااي ل كااااي ًل ينكشاااا ل ألن املسااااافة 

 بعيدة.

  الرباطل إما إذا كانامح املساافة ،م إذا جان إىل القل وُأنز  إىل القلل ف  ذل

قري ااة ماان امل مااك إىل مكااان القاالل فاا  داعااي إىل أن ياارب  اجل تاانيل وهااذ  صاافة 

 ل وقا  هبا الفق ان قا  ة.التكفني التي جانأل عن الن ي 

،اااام يكفاااان يف ، ،ااااة أثااااواب بااااي  لاااايه في ااااا قماااايث وًل )قااااا  امل اااان : 

 .(علمة

فضااااكل وصاااافة الفضااااك يقااااع في ااااا اآلن ن اااان نااااتكلم يف أي صاااافة يف صاااافة ال

خاا ف بااني الفق ااانل يف العااددل ويف الكيفيااةل هااذا الااذي قالااه امل اان  ، اامح عاان 

وقاا  باه الساادة  "ال ا ي ني"يف  -ريض اهلل عن اا-عائشاة من حدي   الن ي 

: ُيندب هذا.-رمح م اهلل–احلنابلة والسادة الشافعية   ا وقالوا

وعاىل عللئناا  -رمحاه اهلل–باو حنيفاة ا الكية جو وا إىافة العلمةل وجاو  أ

أن يقمث امليمحل ألن جان يف احلدي  ليه فيه قميث وًل علماةل وهاذ  اللف اة 
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في ااا إ ااكا  ماان الناحيااة احلدي يااةل واحلاادي  هااذا ُيوجااد يف املو اا ل لعلنااا إن  ااان 

 اهلل نرج  الك م عىل ى   احلدي  يف املو  .

جاو  مالا  العلماةل أماا يف  اويز القمايثل و -رمحاه اهلل–ف و  أبو حنيفاة 

فلنااه  ااا كفاان ابنااه جعااك لااه  مالاا  للعلمااةل فااذل  جااان عاان اباان عماار ع ااد اهلل 

 "ال ا ي ني"علمةل وأما يف  ويز أيب حنيفة للقمايث للميامحل فاذل  ،ابامح يف 

بقمي اااهل فلاااذل  ًل   اااا دفااان ع اااد اهلل بااان ُأيب فقاااد كفناااه الن اااي  فااالن الن اااي 

 ل وكك هذا من بااب النادبل ًل مان بااب الفضاك أو مان بااب حرج يف إىافة هذ

 اعجزانل هذا من الناحية صفة التي قلناها.

 -:من خ   الك م الذي يندب يف الكفن ، ،ة أمور

: ال ااي ل أن يكااون الكفاان أبااي ل وهااذا لل اادي  سااننل فاالن األماار األو 

 .«وتاكمب ن خري ،يابكم ال ي  تل سوها وكفنوا في ا م»قا :  الن ي 

ُكفاان يف ، ،ااة أثااواب  : أن تكااون الكفاان جديااًدال ألن الن ااي واألماار ال اااف

وأن يكااون الكفاان ساا وليةل وساا ولية ماا خوذة ماان ساااحك وهااي قريااة باااليمنل 

بعااةل أىاااف اخلامسااةل فيناادب وتاارا  ا فاالذا اقتعاا عااىل الاا    فاالن احتاااج إىل الرا

 لكفن.كذل  الوترل ف ذ  ، ،ة أمور تست ب وُتندب يف ا

،م يكفن يف ، ،ة أثواب بي  ليه في اا قمايث وًل علماة )قا  امل ن : 

ا يدرج في ا إدراًجا هاذا الكا م الاذي قلناا  مان الشاق األم ا (ايدرج في ا إدراًج 

 عىل األممن.
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 .(وإن كفن يف قميث وإ ار ولفافة ف  ب س)

ن و أنااه ًل فااآلن م اك ماا قلناا ذلا  مان بااب الفضاك والسانةل مان بااب اعجازا

حااااارج يف ذلااااا ا فااااالذا أىاااااي  قمااااايث وإ ارل القمااااايث يكاااااون ألعاااااا  ال ااااادنل 

 واع ار يكون ألسافك ال دنل ولفافة التي ُيل  في ا ف  ب س يف ذل .

ة تكفن يف هسة أثواب يف در )  .(وإ ار ولفافتنية ومقنع واملرأ

عل ألن املااارأة فتلااا  عااان الرجاااك يف ل اسااا ا يف احليااااةل فل اااذا ي اااالغ يف السااا

إىل هااااهل وقااااد ت ااااك إىل ساااا ع كاااال يقااااو  ا الكيااااةل وكااااك هااااذا مرعاااااة فيضاااااف 

 ملق د ال   أًل وهو السع.

ُكفاااان يف  أن الن ااااي  -ريض اهلل عن ااااا-عائشااااة يف هااااذا احلاااادي   ااااا قالاااامح 

 -، ،ة أثواب ليه في ا قميث وًل علمةل واملرأة ُتكفن يف هه:

 س ة للرجكل ما يكون من األعا .يف در ل بالنس ة للمرأة هو القميث بالن

واع ار مااا هااو أساافكل واملقنااع أن يكااون للاارأس والوجااهل ،اام تكااون فااوق ل 

 اللفافتني.

وأمااارهم  وهااذا ،اباامح كااال يف الساانن أن ال ااا ابية التااي ُكفناامح قاااا  الن ااي 

 هبذا الذي ذكر  امل ن  يف هذ  اجلملة.

مل بااااذا ن ااااد م  هااااو أن الكفاااان أ اااا ه مااااا يكااااون بلاااا ه اعحاااارا أن يف اعحاااارا

فتلاا  املاارأة عاان الرجااكل ف،ااث ل اااس للرجااك ومل فااث املاارأةل بااك املاارأة  اارم 
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يف ،ياهبال وهذا أبلغ للسعل فل ذا هنا  يد باا القمايث و ياد باا القناا ل ومل يكار  

 أحد من العللن ذل ل وهذا كله من باب اعحلاق كل اس اعحرام.

جااان إىل ق بينااه وبااني كفاان الرجااكل امل اان  هنااا تكلاام عااىل كفاان املاارأة وفاار

ن كنااااا قاااد ذكرناهااااا يف حماااور التسااااك يف مااان الااااذي مسااا لة أخرهاااا امل اااان ل ون ااا

 ُيتسك  الذي هو التاسكل وأن كان سوف يف ل ا امل ن  أك ر.

هنااا عناادنا اآلن كفاان التكفااني والتسااك وال اا ةل وهااذ  األمااور التااي ُتفعااك 

 بامليمحل من يكون أوىل الناس هبا للميمح.

 (وأحق الناس بتسله وال  ة عليه ودفنه وصيه يف ذل )ا  امل ن : ق

هنااا امل اان  قاادم هااذ  وأخاار ال اا ةل فكااان األليااق واألوىل أن يااؤخر هااذا 

احلكااام بعااااد مااااا ياااادخك ال ااا ةل ألن اآلن هااااو تكلاااام عاااان التساااك ،اااام تكلاااام عااااىل 

التسااك الاادفنل ف ااان هبااذا اجلملااة اًلععاىااية يف هااذا املااو نل واألليااق أنااه يااذكر 

،اام الكفاان ،اام ال اا ةل و،اام يقااو : هااذ  األمااور الاا    التااي قاادمت ا لاا ل األوىل 

 هبا هو ما ذكر  امل ن .

وأحق النااس بتساله وال ا ة علياه ودفناه وصايه يف ذلا  ،ام األب )وقا : 

ة األم ،ام  ا،م اجلد ،ام األقارب فااألقرب مان الع ا األ وأوىل النااس بتساك املارأ

إًل أن األماري يقادم يف ال ا ة عاىل األب  امن نسائ ا اجلدة ،م األقرب فاألقرب

 .(ومن بعد 
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عنااادنا مااان أوىل هباااذ  األماااور بالنسااا ة للميااامحل مااان خااا   هاااذ  اجلملاااة التاااي 

قابااا امل اان ل ن ااد ماان يتااوىل هااذ  األمااور ماان املياامحل ًل خياارج عاان ،اا  ل أمااا 

باااالويص ،ااام  ويٌص وأماااا وٌ  وأماااا وا ل وهاااذ  اجلملاااة التاااي قاباااا امل ااان ل ف ااادأ

 أهك الع  األ الذين هم أوليان امليمحل أو الوا  الذي هو اعمام واحلاكم.

ف ااؤًلن ،اا    اان ًل فاارج عاان م هااذ  األمااور التااي قابااا امل اان ل إًل أناااه 

 وقع خ ف بني الفق ان يف تقديم هذ  ال   .

الااااذي عليااااه احلنابلااااة وهااااو قااااو  عنااااد ا الكيااااة وهااااو األ اااا رل عااااىل أنااااه أوىل 

 ناس بذل  هو الويصل ما معنس الويص ال

هااو أن يااويص املياامحل ويقااو : يتساالني فاا نل ويكفننااي فاا نل وي اايل عليااا 

ف نل فلذا قا  امليامح ذلا ل يعناي: ينادب أو األوىل أن ُتنفاذ وصايته. وهاذا الاذي 

وأحاااق )وأوىل النااااس بال ااا ة عاااىل امليااامح قاااا  باااه احلنابلاااةل باااذا قاااا  امل ااان : 

 .( ة عليه ودفنه وصيه يف ذل الناس بتسله وال 

يعني: الذي أوىص لاه ذلا ل وهاو قاو  احلنابلاة وقاا  باذل  بعا  ا الكياة 

 وهو األ  ر عندهم.

مع م اااااام قااااااد  -رىااااااوان اهلل علااااااي م-ال اااااا ابة والاااااادليك عااااااىل ذلاااااا  أن 

ل فقد أوىص أبو بكر ال ديق أن ي يل علياه عمارل وقاد أوصامح  -عائشاة أوصوا

 أبو هريرة.ب ن ي يل  -ريض اهلل عن ا



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                     (                 44رشح عمدة الفقه )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 سجيل فقط(لإلستفادة من الت لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

11 

وهكذا دوالي ل حتس قاا  املوفاق يف املتناي: قاد وقاع اعمجاا  مان ال ا ابة 

 عىل ذل ل عىل أنه يقدم الويص عىل ذل .

إًل أن الشاااااافعية واألحنااااااف وبقياااااة الفق اااااان خياااااالفون يف ذلااااا ل فاألحنااااااف 

يقااادمون الاااوا  مطلًقاااال ويقولاااون: أوىل النااااس هباااذ  األماااور هاااو الاااوا  أي: هاااو 

: أوىل الناااس يف ذلاا  هااو الااو ل الااذي هااو -رمحااه اهلل–وقااا  الشااافعي  احلاااكمل

 من ع  األ امليمح.

وماادار اخلاا ف يف هااذ  املساا لة هااو املياامح  ااا أوىص هااك لااه احلااق أن يااويص 

 أو ليه له احلق 

إن اهلل »قاااا :  فاالذا قلااامح لااه احلاااقل وأدرجاامح ذلااا  يف ال لاا ل ألن الن اااي 

 .«تكمت دق عليكم ب ل  أموالكم عند  ا

 فاحلنابلة يقولون: هذا من حق امليمحل حقه يف ال ل ل فله احلق ب ن يويص.

والشافعية يقولون: ًلل هذا ليه من حق امليامحل باك هاذا مان حاق األولياانل 

الور،ة م اك ا اا ل ا اا  مان أحاق باه امليامح أو الاوار   الاوار  وًل ُتنفاذ وصاية 

: هناا ا ل ا ة مان حاق الاو  وهاو يقادم امليمح إذا  ادأل عن ال ل ل فكذل  قالوا

 عىل الويص.

أمااااا السااااادة األحناااااف فقااااالوا: ألن احلاااادي  الااااذي يف ال اااا ي  أنااااه ًل يااااؤم 

الرجاااكا الرجاااك يف سااالطانهل والسااالطان مقااادم هناااا يف هاااذ  األماااورل إًل إذا وجاااد 

 هناك تراٍضل وإنل هذا التقديم من باب إذا وقعمح هناك مش ة.
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فيقااادم مااان أويص كااال قاااا  امل ااان  هناااا مااان  إماااا إذا كاااان األمااار عاااىل الساااعةل

 باب تطيب خا ر امليمحل ومن باب تطيب خا ر األوليان.

 .(،م األب ،م اجلد ،م األقرب فاألقرب من الع  األ)قا  امل ن : 

 هنا بدأ الع  األ يتسلونل من يقدم الفر  أو األصك 

 بعاا  الفق اااان كاحلنابلااة يقولاااون: يقاادم األصاااك الااذي هاااو األب وأن عااا ل

 وبع  الفق ان كا الكية وغريهم يقولون: يقدم الفر ل اًلبن أوىل من األب.

وس ب اخل ف يف ذل  هاو أن هاك هاذا التقاديم مان بااب الشافقة أم أناه مان 

 باب األحقية 

فاالذا قلاامح أنااه ماان باااب الشاافقةل فاالن األب أ اافق عااىل الولااد ماان اًلباان عااىل 

 أبيهل فل ذا يقدم ويعطس هذا احلق.

مح مااان بااااب األحقياااةا فااالن اًلبااان أحاااق ب بياااه مااان اجلااادل أو األب إماااا إذا قلااا

 األعىلل وعىل ذل  وقع اخل ف.

 .(،م األب ،م اجلد ،م األقرب فاألقرب من الع  األ)قا  امل ن : 

الذين ير،ون امليمحل ب ي  أام إذا انفردوا حاا وا ا اا  كلاهل  والع  ة هم

بااالرأسل وهاام القااوم الااذين ماا خوذ ماان الع اا ة ماان التع اايبل وهااي التااي ُ اااط 

  يطون بالرجكل كالعم وابن العمل واًلبن وابن اًلبنل واألخ وابن األخ.

ة بااني  ألن الرجااك يتسااله الرجااا ل واملاارأة يتساال ا النسااانل وأن ُوجاادأل اماارأ

 رجا ل أو رجك بني نسانل سوف نتكلم عن هذ  املس لة يف ذكر التاسك.
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،م األقرب فاألقرب  أة األم ،م اجلدةوأوىل الناس بتسك املر)قا  امل ن : 

 .د (من نسائ ا إًل أن األمري يقدم يف ال  ة عىل األب ومن بع

فعاااىل قاااو  امل ااان  وقاااو  الساااادة احلنابلاااةل كيااا  يكاااون العتياااب  يكاااون 

الاااويص مقااادم ،ااام األماااري ،ااام األبا إًل أن امل ااان  أخرهاااا كاااي ًل خُيلااا  عليااا  

 إذا ُوجد األمريل ،م الو . إدخا  الويصل في دأ أوًًل بالويص ،م

 :........الطالب

تاااوىل يكاااون مااان بااااب أوىل يف ال ااا ةل مااان  إذا: ًلل ألن عاااادة األماااري الشااايخ

غري تكفني أو مان غاري التساكل لكان ن ان تكلمناا عان األحقياة فكل اا تنادرج ماع 

 بع ا فاألوىل الويص ،م األمري ،م الو .

بااع الااذي هااو هنااا امل اان  انت ااس ماان امل ااور ال الاا ل ودخاا ك يف امل ااور الرا

 ال  ةل فاآلن قد ُاحتغ امليمحل عرفنا أحكامها ،م ماأل فعرفنا كي  نتسله 

 ،م غسلنا  فعرفنا كي  نكفنه  ف قيمح ال  ة عليه.

احلمااك مااا تكلااام عليااهل أخرهااا فساااوف ن اان نؤخرهااا ونتابعاااه وسااوف ن ااادأ 

 .(فا ةوال  ة عليه يكل ويقرأ ال)اآلن بال  ة عليهل فقا : 

إذا ًلح ااااااتم ماااااان بدايااااااة الكتااااااابل كااااااان ي اااااادأ يف  -رمحااااااه اهلل–اباااااان قدامااااااه 

مقاااادماأل أي باااااب أو أي كتاااااب أن يااااذكر احلكاااام ال ااااعيل يف كتاااااب اجلنااااائز مل 

يساال  هااذا املساال ل وهنااا قلااد فيااه اعمااام اخلرقااي يف شتعاا ل فم،تعاا اخلرقااي 

ه يف كتااب اجلنااائز مل الاذي رشحاه اباان قداماه يف املتنااي سال  هاذا املساال ل هاو أناا
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يذكر احلكمل مر معنا التسك مل ذكر  حكمه. ومر معنا الكفن مل يذكر حكماهل ،ام 

ماااارأل معنااااا ال اااا ة مل يااااذكر حكم ااااال وال اااا ة عااااىل املياااامح تعتاااال ماااان فااااروض 

 .و، تمح ذل  بالكتاب ومن السنةالكفاية باتفاق الفق انل 

اااااان ُ م  َمااااااأَل َأبَااااااًدا َوًل ُتَ اااااك  َعااااااىَل }: فااااالن اهلل ساااااا  انه وتعااااااىل قااااااا 
 {َأَحاااااٍد مم

[ا هاااذا يف حاااق املناااافقنيا فدليلاااه عاااىل أناااه ُي ااا  وُيلااازم املسااالم باااا ن 84]التوباااة:

 قد فعك ذل ل وأقر  وقا  به. فلن الن ي  أما من السنةي يل عىل املسلمل 

ل فقاد أمجعامح األماة عاىل أن امليامح لاه حاق ال ا ة علياهل وأن أما من اعمجاا 

كفاياااة إذا قاااام باااه الااا ع  ساااق  عااان الااا ع ل وأماااا إذا ُتااارك ذلااا  مااان فاااروض ال

يف األمور السمح التاي هاي حاق املسالم  آ،موا يف فلف م عن ذل ل وقا  الن ي 

 .«ال  ة عليه»عىل املسلم: 

 )املتن(

وال  ة عليه: يكل ويقرأ الفا ة ،م يكل ال انية وي يل عىل الن ي صىل اهلل 

 أغفاار حلينااا وميتنااا و اااهدنا وغائ نااا صااترينا عليااه وساالم ،اام يكاال ويقااو  م

نا وأنمح عىل كاك  ن قادير م  وك رينا وذكرنا وأن انا إن  تعلم منقل نا وم وا

م اغفر له  .من أحييته منا ف حيه عىل اعس م والسنة ومن توفيته فتوفه علي ل

وال لج واللد وارمحه وعافه واع  عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله با ان 

 اا مان دار ا خاريً ونقه من اخلطايا كل ينقي ال وب األبي  من الدنه وأبدله دارً 

رً  وأدخلاااه اجلناااة وأعاااذ  مااان  اا مااان  وجاااها خاااريً و وًجااا اا مااان جاااوار ا خاااريً وجاااوا
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،ام يكال ويسالم  .وافسا  لاه يف قال  وناور لاه فياه اعذاب القل ومن عذاب الناار

 يديه مع كك تك رية.تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع 

 )ال ح(

امل ااان  ساااال  يف تعريفنااااا بااااذ  ال اااا ةل بااااذكر ال اااافة وبااااذكر الكيفيااااة إذا 

سااا لتم اآلن كااام مااان تك ااارية ذكرهاااا  أربعاااة تك ااارياألل ومااااذا فلاااك التك ااارياأل  

 ل والدعانل ،م ختم ا بتسليمة واحدة.الفا ةل وال  ة عىل الن ي 

ا وهذا )ُيكل عىل امليمح أربًعا(فقا : هنا امل ن  عرف لنا ال فة والكيفية 

الاااذي علياااه مجااااهري أهاااك العلااام قا  اااةل عاااىل أن صااا ة اجلناااا ة يكااال علي اااا أربًعاااا 

كاااااال عااااااىل  ماااااان حاااااادي  أيب هرياااااارة أن الن ااااااي  "ال اااااا ي ني"و، اااااامح ذلاااااا  يف 

الن ااا  أربًعاااا هااذا باًلتفاااقل اتفقااوا عااىل أنااه يكاال عليااه أربًعااال واتفقااوا عااىل أنااه 

 .وأنه ُيدعس له  الن ي ُي ىل عىل

نة الفا ةل ويف التسليم -:ووقع اخل ف يف مس لتني ا،نني  وهي قرا

كاااال قااااا  امل اااان  هااااو قااااو  احلنابلااااة وقااااو  الشااااافعيةل  أمااااا بالنساااا ة للفا ااااة

نة الفا ة يف ص ة اجلنا ة.  فقالوا:  ب قرا

الفا اة يف  وذهب السادة األحناف وا الكية وبقية الفق ان عىل أناه ًل ُي ا 

نة.  ص ة اجلنا ةل بك يدعس للميمح مطلًقال وًل يسن القرا
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مان ابان  "ص ي  ال ،ااري"وس ب اخل ف يف ذل  هو أنه جان حدي  يف 

ع اس أناه صاىل هبام اجلناا ة فقارأ الفا اةل وجااهر هباا ،ام قاا : أردأل أن أعلمكام 

 السنة.

: هناااا السااانة حممولاااة عاااىل سااانة الن اااي  نة فل ااا فالشاااافعي قاااالوا ذا  اااب قااارا

ا «ًل صااا ة ملااان مل يقااارأ بفا اااة الكتااااب»: الفا اااةل ودعماااوا ذلااا  بقاااو  الن اااي 

 وص ة اجلنا ة سلها رب العاملني يف القرآن ب اا ص ة.

وأما ما اساتد  باه اجلم اور مان أن الفا اة ًل تلازم ل باك ًل ُت ا  يف اجلناا ةل 

يف صاا ة اجلنااا ةل مل ُيااذكر  ألنااه كااك األحادياا  واآل،ااار التااي جااانأل عاان الن ااي 

في ااا أنااه قاارأ الفا ااةل حتااس حاادي  أيب هرياارة هااذا املتفااق عليااه يف الن ااا ل قااا : 

ف اااىل عاااىل الن ااااا  فكااال أربًعاااال ومل ُيااااذكر أي حااادي  فيااااه  خااارج بناااا الن ااااي 

 .الفا ة إًل هذا األثر الذي جان عن ابن ع اس 

العماكل ومالا  يقاو : أدركامح فا الكية يقولون: با ن هاذا األثار لايه علياه 

 أهك الناس أو أهك املدينة ًل يفعلون ذل .

يقاااو : هاااذا  اااا تعااام باااه ال لاااو ل فكااام مااان جناااا ة  -رمحاااه اهلل–وأباااو حنيفاااة 

وص ها ال  ابة وكك ذلا  ماا ُيارو  مان حادي  ابان ع ااسل  ص ها الن ي 

قاااك: قاااا  وماااا ُيااارو  مرفوًعاااال باااك فعلاااه ،ااام قاااا : أردأل أن أعلمكااام السااانةل ومل ي

 . الن ي 
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قا : فلذا كان ذلا ل فا نني ا اعط فايل تعام باه ال لاو  أن يكان مستفيًضاا أو 

ترل هاااااذا املسااااال  الاااااذي وقاااااع الفق اااااان فياااااهل إًل أن كااااال يقاااااو  حتاااااس بعااااا   متاااااوا

قسااممح »قااا :  امل ققااني ماان ا الكيااة: الفا ااة األصااك في ااا أاااا دعااان والن ااي 

: احلمااااد هللا قااااا  رب العاااااملني:  اااادف ال اااا ة بينااااي وبااااني ع ااااديل ،اااام إذا قااااا 

حاااا إن  اااان ًل حااارج في اااا ذلااا ل وقاااد فكااا نل  «ع ااادي هاااي جااازن مااان الااادعانل فقرأ

 تكون أوىل من باب محك قو  ابن ع اس عىل أن تل  هي السنة.

ا وهااااذا )يكاااال إذا كاااال رفااااع يديااااه يف التك اااارية األوىل(فاااالذا كااااان ذلاااا  قااااا : 

دامااه: أمجعاامح األمااة عااىل أنااه يف صاا ة اجلنااائز يف باعمجااا ا قااا  اباان املنااذر واباان ق

التك رية األوىل أنه يرفع يديهل أماا يف الا    ال قياةل فقاد وقاع اخلا فل هاك يكال 

 أم ًل 

وهو قو  احلنابلة والشاافعية: أناه ًلباد أن يرفاع يدياهل  -رمحه اهلل–امل ن  

ناااف إىل أنااه ًل وُيساان رفااع الياادين يف التك اارياأل الاا   ل وذهااب ا الكيااة واألح

 ُي   ذل .

كاان يرفاع  ويف ذل  حدي  متكلم يف إسناد  حدي  ابان عمارل أن الن اي 

يديااااهل وكااااذل  جااااان يف األثاااار عاااان عماااار واباااان عماااارل إًل أن ال  ،ااااة مااااتكلم فيااااه 

 إسنادهال فل بقي إًل القياس.

: يرفااعل قاسااو  عااىل تك اارياأل اًلنتقااا ل ألن  الشااافعي واحلنابلااة الااذين قااالوا

: ن ان نقاع تك  رية اًلنتقا  يف ال  ة العادية ُي ا  في اا الرفاعل وأماا ال قياة قاالوا
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عىل األصكل فالن األصاك عادم الرفاعل فلام يارد الادليك عاىل ذلا  ف قيناا عاىل عادم 

 القو  به.

وكنااااا قااااد ناقشاااانا هااااذ  املساااا لة يف صاااا ة العياااادينل هااااك يرفااااع أو ًل يرفااااع  

 واملسل  في ا واحد.

يكل ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كك ،م )قا  امل ن : 

 .(تك رية

يف تساااااليمة  يسااااالمويرفاااااع يدياااااهل قلناااااا: اخلااااا ف الاااااذي  وقاااااع يف ذلااااا ل ،ااااام 

ل ذهااب أبااو "ال اا ي ني"واحاادةل وهااذا الااذي عليااه مجاااهري الفق ااانا و،اباامح يف 

سااالم تساااليمتني  حنيفاااة إىل أناااه ُيسااالم تساااليمتني وكاااذل  هاااذا ،ابااامح أن الن اااي 

 األمااار يف ذلااا  واساااعل أن سااالم واحااادة وأن سااالم ا،نااانيل وي ااايل عاااىل الن اااي و

بعد التك رية ال انياة كال ا ة اعبراهيمياة التاي هاي يف التشا دل و ت اد يف الادعان 

للمياامحل وخيلااث لااه فيااهل كاال جااان يف السااننل وهااذ  ال اا ة تعتاال  اافاعةل وجااان 

صاالوا قوبلاامح  اافاعت م يف ذلاا  يف احلاادي  يف الساانن عااىل أن أربعااني رجااك إذا 

 هذ  امليمح.

ا ،م أراد أن ي ني ل  عاىل صافة اعجازانل وأقاك ماا يقاع العامة بني ال فةهنا 

نة )وت اااا   بااااه هااااذ  ال اااا ةل فقااااا :  والواجااااب ماااان ذلاااا  التك اااارياأل والقاااارا

 .(وال  ة عىل الن ي صىل اهلل عليه وسلم وأدنس دعان احلي للميمح والس م
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نة التااي هااي الفا ااةل وال اا ة عااىل الن ااي وهااي أربعااةل و التك اارياأل  القاارا

وهي ال  ة اعبراهيميةل والدعان للميامحل والسا م ألن مفتااح ال ا ة التك اري 

 وختام ا التسليم.

هنااا انت ااس امل اان  ماان امل ااور ال الاا  الااذي هااو ال اا ةل فنتوقاا  هنااا إن 

 ماا   اه وماا يرىاا ل  ان اهلل ونرج  بقية الك م إىل الدرس القادمل وفقناا اهلل إىل

 وال  ة والس م عىل سيدنا حممد.

 

 

 


